
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS nº 01/2020
EDITAL Nº 24/2020, DE 14 DE AGOSTO 2020

Constantino Orsolin, Prefeito Municipal de Canela, no uso de atribuições legais, torna
público o presente edital para: 

I.  COMUNICAR que o cronograma do Processo Seletivo de Estágio nº 01/2020, cujos prazos
haviam sido suspensos, conforme Edital nº 16/2020, será RETOMADO a partir da presente data,
seguindo novo cronograma conforme ANEXO I.

II. INFORMAR  que as provas objetivas deste processo seletivo ocorrerão de forma  ONLINE,
tendo em vista a situação da pandemia da  COVID-19 e as determinações estabelecidas frente ao
distanciamento social.

III. RATIFICAR como será constituída a avaliação online, conforme disposições elencadas neste
edital.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1  O processo seletivo será constituído de prova on-line no PORTAL do CIEE-RS - endereço
eletrônico:  www.cieers.org.br  - conforme conteúdo programático definido no anexo do Edital de
abertura nº 14/2020. O candidato deve ter cadastro ativo no PORTAL do CIEE-RS, e ter realizado
inscrição no Processo Seletivo de Estagiários, conforme descrito nesse edital.

1.2  Para realizar  a prova,  o candidato deverá acessar o PORTAL do CIEE-RS, com sua senha
individual, e localizar a prova on-line: link Processos Seletivos, na área logada, e deverá ler com
atenção as orientações da prova e responder as questões.

1.3 As provas serão realizadas na data de 26/08/2020,  durante o horário das 19h às 20h.
Portanto, a duração da prova será de  60 minutos. Caso o candidato saia do PORTAL por algum
motivo, ele poderá retornar e será direcionado para a questão onde parou.

1.4 O CIEE-RS e a Prefeitura Municipal de Canela/RS não se responsabilizam por quedas ou falhas
na internet utilizada pelo candidato na realização das provas.

1.5  O acesso à prova deve ser por um computador (PC Desktop ou notebook), que tenha como
navegador o Internet Explorer ou Google Chrome. Não é possível realizar a prova por meio de
smartphone.

1.6  O  candidato  que  não  realizar  a  prova  on-line  ou  realizar  de  maneira  incompleta,  estará
automaticamente  eliminado do processo seletivo.  É responsabilidade  do candidato  responder as
questões de forma justa conforme seu conhecimento.

1.7  Ao finalizar a prova será gerado um arquivo em .pdf da prova com as respostas para que o

http://www.cieers.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

candidato possa realizar a conferência junto ao gabarito, assim que for divulgado.

Gabinete do Prefeito, 14 de Agosto de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Revisado:

Débora Brantes Prux da Silva
Procuradora Geral

Registre-se e Publique-se.

Vítor Ferreira Muller
Secretário Municipal da Governança, Planejamento e Gestão
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ANEXO I - CRONOGRAMA

Publicação do Edital de Abertura 06/03/2020

Inscrições  via  Internet  através  do  site:  www.cieers.org.br e  envio  de
comprovantes de semestralidade para nível superior *

06/03/2020 à
19/03/20

Publicação da suspensão de prazos- Pandemia COVID 19 20/03/2020

Publicação  de  retomada  de  prazos  e  disposições  sobre  prova  online,
inclusive divulgação da data e horário de prova online.

14/08/2020

Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 17/08/2020

Período de Recursos referentes à Homologação das Inscrições* 17/08 e 18/08

Homologação Final das Inscrições 19/08/2020

Realização das Provas Objetivas online 26/08/2020

Divulgação dos Gabaritos Preliminares 27/08/2020

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares** 28/08/2020 a
31/08/2020

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 04/09/2020

Publicação  das  Notas  Preliminares  da  prova  objetiva  de  todos  os
níveis/cursos e da prova de semestralidade aplicada aos candidatos de nível
superior

09/09/2020

Recebimentos  de  Recursos  Administrativos  das  Notas  Preliminares  da
prova objetiva e da prova de semestralidade

10/09/2020 e
11/09/2020

Divulgação  das  Notas  Definitivas  (prova  objetiva  +  atestado  de
semestralidade)  e  convocação  para  sorteio  para  desempate  –  todos  os
níveis **

16/09/2020

Sorteio Público para vagas de todos os níveis 17/09/2020

Homologação do Resultado e Publicação da Classificação Final (todos os
níveis/cursos) 18/09/2020

(*) Somente serão validados os comprovantes de semestralidade dos candidatos à vagas de nível
superior  que atingirem pontuação total igual ou superior a 35,00 (trinta e cinco) pontos na prova
objetiva.

(**) Não havendo recurso interposto, passa-se ao item seguinte do cronograma.

http://www.cieers.org.br/

